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Recenzja pracy doktorskiej mgr psychologii Aleksandry Radoń z Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Psychospołeczne czynniki 

modyfikujące związek między dystrybucją zasobów a przystosowaniem osobistym u osób 

przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego” 

1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy 

Wiek XX, zwany czasami wiekiem psychiatrii , przyniósł szeroki dostęp do leków 

psychotropowych, następnie do stosowania tych leków w celach niemedycznych, a 

wreszcie nadużywanie tych leków. W wieku XXI opisane powyżej zjawiska dotknęły 

również wszystkich leków, ale także tzw.  suplementów diety. Mamy wreszcie 

zjawisko przeciwne, czyli non-compliance, a więc brak współpracy wyrażający się w 

niestosowaniu się do zaleceń lekarskich i często przerywanie terapii. W takiej 

perspektywie wybór tematu pracy celem określenia jakie są psychospołeczne 

determinanty przyjmowania leków bez zaleceń lekarskich, zwłaszcza w oparciu o 

analizę dystrybucji zasobów i przystosowania osobistego uważam za właściwy, 

zwłaszcza ze względu na jego  interdyscyplinarność.  

 

2. Krótki opis pracy 

Głównym celem pracy była odpowiedź pytanie badawcze : Jak czynniki 

psychospołeczne modyfikują związek między dystrybucją zasobów a nasileniem 

przystosowania osobistego u osób przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego. W 
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tym celu dokonano analizy wyników narzędzi badawczych 299 probandów z próby 

nieklinicznej. Autorka pracy użyła wielowymiarowych i interdyscyplinarnych 

narzędzi obejmujących m.in. skalę depresji wg Becka (do oceny zaburzeń 

emocjonalnych),czy inwentarza zasobów osobistych wg  Hobfolla. Praca posiada 

znakomity zasób literatury przedmiotu, który omawia wiedzę z zakresu 

przystosowania osobistego i zasobów wewnętrznych ,  ale i zewnętrznych. Mój 

podziw budzi swobodne operowanie informacjami dot. zasobów, a także pewność z 

jaką autorka posługuje się tymi terminami z pogranicza socjologii , ekonomii i 

psychologii. Dyskusja obejmująca wyniki własne pozwala na sformułowanie 

następujących tez:  

(1)  Istnieją istotnie statystyczne związki między dystrybucją zasobów a 

przystosowaniem osobistym.  

(2) Kolejnym krokiem w analizach statystycznych było sprawdzenie czy nasilenie 

objawów depresji, ocena statusu socjo-ekonomicznego oraz poczucie 

przystosowania osobistego są moderatorami związku. Badania wykazały, że żaden 

z przyjętych czynników psychospołecznych, nie stanowi moderatora w grupie osób 

przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego. 

(3) Na podstawie badań własnych autorka wnioskuje , że ani  nasilenie objawów 

depresji, ocena statusu socjo-ekonomicznego ani poczucie przystosowania 

osobistego nie są predyktorami dla przyjmowania leków bez zalecenia lekarskiego. 

Głównymi narzędziami badawczymi były:  (1)  skonstruowana przez autorkę bateria 

badawcza pozwalająca na poznanie informacji  dotyczących danych socjodemograficznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem nadużywanie leków’; (2) inwentarz do oceny zasobów 

osobistych wg Hobfolla; (3) test zdań niedokończonych wg J.B. Rottera; (4) skala depresji wg 

A. Becka.  Narzędzia te pozwoliły na kwantyfikację hipotez wstępnych.   
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3. Ocena strony formalnej 

Praca doktorska jest napisana spójnie, co jest niesłychanie dużym osiągnięciem, przy tak 

złożonej materii badanych zagadnień. Wysoko oceniam zebraną bibliografię. Zrozumieniu 

narracji pracy służą również bardzo przejrzyste ryciny, zarówno w części teoretycznej, jak i 

empirycznej. Autorka pracy użyła właściwych narzędzi do oceny statystycznej wyników 

pracy. Dodatkowym atutem autorki pracy jest jej umiejętność do interpretacji wyników 

statystycznych, ale również zdolność do przedstawienia ograniczeń tej pracy. Zastosowany w 

pracy algorytm badawczy jest nie tylko dobrze zaprojektowany, ale również elegancki. 

 

4. Ocena wartości merytorycznej i praktycznej  pracy 

Recenzowana praca doktorska dostarcza wartościowych informacji na temat zjawiska 

przyjmowania leków poza wskazaniami lekarskimi lub poza dawkowaniem zaleconym przez 

lekarza. Wydaje się, że wnioski tej pracy winny być wykorzystane celem poprawy kontaktu 

między terapeutą a pacjentami, tak by bardziej uzgadniać i negocjować dawkowanie leków, a 

jednocześnie monitorować ich przyjmowanie leków. Praca dowodzi również znaczenia 

metodologicznego również negatywnych wyników. 

5. Uwagi krytyczne 

Jedyną uwagą krytyczną jest pewna hermetyczność narracji w części teoretycznej i  w sytuacji 

publikacji praca wymagać będzie bardziej popularnonaukowego rysu. Uwaga ta dotyczy także 

nieco przydługiego tytułu pracy. 

6. Ogólna ocena 

Praca doktorska mgr Aleksandry Radoń „Psychospołeczne czynniki modyfikujące 

związek między dystrybucją zasobów a przystosowaniem osobistym u osób 
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przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego” wnosi nowe informacje w obszarze 

używania leków w próbie nieklinicznej, pozwalając na zrozumienie mechanizmów , które 

prowadzą do używania leków w sposób niekontrolowany, a często szkodliwy. Olbrzymią 

zaletą pracy Pani mgr Aleksandry Radoń jest jej interdyscyplinarność łącząca korpus 

wiedzy z socjologii, psychologii i medycyny, a nawet  ekonomii. 

 

7. Wniosek końcowy 

 Wysoko oceniam dysertację doktorską mgr Aleksandry Radoń  „Psychospołeczne 

czynniki modyfikujące związek między dystrybucją zasobów a przystosowaniem osobistym u 

osób przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego”  i wnioskuję do Wysokiej Rady I 

Wydziału Lekarskiego z oddziałem Stomatologii  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 

dopuszczenie Kol. Aleksandry Radoń do dalszego postępowania w celu nadanie Jej stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych. 

 

Lublin, 01.06.2020    Prof. Andrzej Czernikiewicz 

  

 

 

 


